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яшчэ ў 1970-80-я гады ХХ стагоддзя. У тагачасным вяселлі гэтыя элементы ўжо 
паступова страчвалі свой сімвалічны сэнс, усё больш ператвараючыся ў форму 
арганізацыі імпрэзы.
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Круцько Л.І., студэнтка 1 курса факультэта фiнансаў i банкаўскай справы

Кафедра рускай i беларускай моў
Навуковы кiраўнiк – старшы выкладчык Агароднiкава С.В.

Кожны народ мае сваю гісторыю культуры, уласныя традыцыі. Традыцыі 
– гэта звычаі, абрады, погляды, якія перходзяць з пакалення ў пакаленне ва ўсім 
свеце. Такая перадача адбываецца заўсёды і паўсюль, мае месца ва ўсіх сферах 
грамадства. Беларусы пранеслі праз стагоддзі ўнікальнасць сваіх традыцый і 
звычаяў, якія даюць яскравае ўяўленне аб Беларусі і яе народзе. Беларуская 
культура вылучаецца сваёй адметнасцю. Тут, нягледзячы на стагоддзі 
хрысціянскага панавання, захаваліся старажытныя язычніцкія рытуалы, якія 
можна ўбачыць на святах: “Купалле”, “Гуканне вясны”, “Грамніцы”, “Дзяды”, 
Каляды”, “Дажынкі”, “Масленіца”, “Талакі”, ”Сябрына” і іншых. У кожным з 
гэтых святаў, як і ў тысячы іншых, прасочваюцца элементы старажытных 
язычніцкіх вераванняў. Гэтыя вераванні вельмі арганічна ўпляліся ў 
хрысціянскую веру і распазнаць, што адкуль павялося, складана. Тым больш, 
што беларусы з трапяткой й павагай адносяцца і да старых абрадаў, і да 
новаўвядзенняў. Традыцыя характарызуе сувязь пакаленняў, выступае свайго 
роду пасярэднікам паміж сучаснасцю і мінулым. Няведанне гісторыі культуры 
свайго народа, яго мінулага вядзе да разбурэння сувязі паміж пакаленнямі –
сувязі часу, што наносіць непаўторны ўрон духоўнага росту чалавека і народа 
ўвогуле.

Прырода Беларусі прыгожая і кранальная. Векавыя пушчы змяняюцца 
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бязмежнымі палямі, а люстэрка азёр – бліскучымі стужкамі рэк. Беларусы 
спакон вякоў любілі і шанавалі сваю маці-прыроду, таму да нашых часоў 
дайшла вялікая колькасць рытуалаў, звязаных з пасевам збожжа, сенажаццю, 
зборам ураджаю. Практычна ва ўсіх гэтых рытуалах прырода паўстае перад 
намі як жывая істота. Людзі верылі ў добрыя і злыя сілы.

Купала (Іван Купала) – старажытнае свята летняга сонцастаяння, 
адзнаецца ён у ноч з 6 на 7 ліпеня. Гэты дзень авеяны мноствам легенд і 
паданняў, як не адзін іншы ў год. У Купальскую ноч людзі шанавалі Агонь, 
Ваду і Зямлю. У гэты дзень кожны мог прайсці ачышчэнне агнём і вадою. 
Людзі верылі, што толькі ў Купальскую ноч рэкі напаўняюцца асаблівым 
святлом, бо у іх купаюцца душы памерлых. Гэтыя душы - русалкі, што 
прачынаюцца раз у год ад доўгага сну, адчыняюцца дзверы для ўсякай нечысці: 
па зямлі расхаджваюць ведзьмы і ведзьмакі, якія хочуць прычыніць толькі зло.

Адзін з самых вядомых купальскіх абрадаў - пошук папараць-кветкі, якая 
служыць ключом для ўсіх цудау гэтай ночы. Ні адна купальская ноч не 
абыходзілася без вогнішча – ачышчэнне агнём было самым важным рытуалам 
Купалля. Важны быў яшчэ адзін рытуал – ачышчэнне вадой, таму ўсе імкнуліся 
пакупацца ў гэтую ноч. Дзяўчыны варажылі на суджанага на беразе ракі, 
пускаючы вянкі на ваду.

Купалле заўсёды было адным з самым вясёлых і разгульных святаў і з 
кожным годам становіцца ўсё больш папулярным, ператвачаючыся ў масавае, 
пабудаванае на народных традыцыях свята. Мноства ўстаноў Беларусі штогод 
прымаюць ўдзел ў яго арганізацыі, надаючы Купаллю розныя жанравыя 
формы: фальклорна- этнаграфічнае свята, карнавал , народнае гулянне, 
фестываль купальскага фальклору. Сівая старажытнасць з рысамі новых 
асаблівасцей. Аналіз паказвае, што абрадавыя дзеянні свята страцілі сваю 
магічную скіраванасць і звяаныя з развіццём эстэтычных кампанентаў (песні,
карагоды, забавы,карнавальныя ўборы,вогненныя дзейства, усходы сонца).

У свяце назіраецца тэндэнцыя падтрымкі і развіцця рэгіянальных 
традыцый. У Віцебскай вобласці дзяўчата прыбіраюцца ў “куст” і ў гэтым 
абыходзяць дамы, выконвачы велічальныя песні, запрашаючы ўсіх на свята. У 
раёнах Міншчыны ўсіх уражвае карнавальнае шэсце з запаленымі факеламі. У 
Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці захаваны абрад з пераапранутай ведзьмай, 
якая спрабуе скрасці Купальскі агонь. У Ганцавіцкім і Маларыцкім раёнах –
абрад спалення або патаплення купальскай лялькі Мары-багіні холаду і смерці. 
У Гродзенскай вобласці існуе звычай аблівання вадой як магічны рытуал 
захавання дажджу на наступны год. Купала ператварыўся ў адзін з самых 
любімых святаў беларусаў. Ён адрозніваецца массавасцю ўдзелу, развівае 
калектыўную народную творчасць.

Працэс развіцця народных святаў ажыццяўляецца ў двух кірунках:
1. Захаваннне традыцыйных народных святаў. 
2. Стварэнне новых святочных формаў на аснове культурна-гістарычнай 

спадчыны. 
Гонарам беларусаў з’яўляецца і выдатна захаваўся фальклор (песні, 

танцы, гульні, казкі, легенды, прыказкі і прымаўкі продкаў ). У ім 
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адлюстраваліся лепшыя рысы беларускага народа: шчырасць, гасціннасць, 
добразычлівасць, працавітасць. Кожны беларус ганарыцца сваёй краінай, шануе 
багатую духоўную спадчыну свайго народа.

У сучасным свеце мы з належнай павагай ставімся да традыцый нашых 
продкаў, так як у кожнай традыцыі змяшчаецца жыццёвы вопыт, народная 
мудрасць і вядома ж выконваць гэтыя традыцыі – наш абавязак.
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Вывучаючы тэму “Беларуская літаратура ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны”, мы пазнаёміліся з творчасцю многіх беларускіх пісьменнікаў. Узнікла 
цікавасць, а хто з паэтаў Слонімшчыны быў удзельнікам гэтай вайны? Было 
вырашана правесці даследаванне ў гэтым накірунку.. Мы вылучылі такіх
паэтаў: Сяргей Новік-Пяюн, Анатоль Іверс, Валянцін Таўлай, Алесь Сучок. 
Творчасць Алеся Сучка дакладна даследуюць яго родзічы. Мяркуем, што 
ваенная паэзія паэтаў Слонімшчыны ў большай ступені павінна быць 
прасякнута патрыятычным пафасам, адгукацца на падзеі тагачаснай 
рэчаіснасці. 

Мэта працы: выявіць спецыфіку матываў і вобразаў і іх значэнне ў 
вершах, напісаных у гады вайны ў паэтаў Слонімшчыны. 

Любы літаратурны твор – завершаны па форме празаічны ці паэтычны 
тэкст. У літаратуры паняцце «вобраз» мае некалькі значэнняў. У лірыцы перш 
за ўсё выяўляюцца т. зв. слоўныя вобразы, або тропы, вобраз-малюнак 
(партрэтная, пейзажная замалёўка, апісанне падзей і г. д.), вобраз-перажыванне,
вобразы-сімвалы, Для лірыкі ў цэлым характэрны вобраз лірычнага героя. 

Лірыка С. Новіка-Пеюна перыяду Вялікай Айчыннай вайны – з’ява
адметная, арыгінальная: няма ў ёй байцоў-франтавікоў, асілкаў-партызанаў, 
герояў са зброяй у руках, але ёсць нешта большае, што адчуваецца на ўзроўні 
сэрца: мужнасць і непахіснасць «змагароў без зброі». Якія ж матывы ў іх 
гучаць?
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